
 

Bent u ons nieuwe bestuurslid in de Huurdersraad?  
Extra stemmen namens alle huurders 

 

DE HUURDERSRAAD ZOEKT TWEE NIEUWE BESTUURSLEDEN: 
VOORZITTER EN SECRETARIS!  
 

De Huurdersraad Wonen Wateringen is sinds eind 2018 in oprichting. Namens alle huurders 

van Wonen Wateringen praten we mee over beleidszaken binnen Wonen Wateringen. 

Onderwerpen kunnen zijn: huuraanpassingen, doorstroombeleid, duurzaamheidsbeleid, 

prestatieafspraken … en wat verder ter tafel komt. Om ons team van zeven leden te 

versterken, hebben wij plaats voor twee leden die het dagelijks bestuur doen: een voorzitter 

en een secretaris. 

 

WAT GAAT U DOEN?  

De Huurdersraad adviseert Wonen Wateringen over haar beleidsvoornemens. Als voorzitter 

en secretaris bent u de gelijkwaardige gesprekspartner voor Wonen Wateringen, samen met 

de andere leden. U denkt mee over nieuwe ontwikkelingen rondom bijvoorbeeld de 

dienstverlening, betaalbaarheid, servicekostenbeleid en leefbaarheid. U wordt actief betrokken 

bij het overleg met de gemeente over de prestatieafspraken, woonvisie en overige zaken die 

belangrijk zijn in Westland. 

 

WAT VRAGEN WIJ VAN U?  

Iedereen kan bestuurslid worden. Uw leeftijd en achtergrond spelen geen rol.  

Wel vragen wij van u: 

− dat u zelf huurder bent bij Wonen Wateringen.  

− dat u affiniteit, kennis, betrokkenheid en binding heeft met de huurders van Wonen  

Wateringen.  

− dat u onderscheid kunt maken tussen individuele en beleidsmatige problemen.  

− dat u bereid bent om taken op te nemen als voorzitter of secretaris van Huurders Wonen 

Wateringen.  

 

WIJ ZOEKEN IEMAND DIE  

− sociaal- en maatschappelijk betrokken is.  

− zich goed kan verplaatsen in de belangen van anderen. 

− constructief denkt, opbouwend is, gericht op samenwerking.  

− enthousiast en energiek is.  

− gemiddeld 10 uur per maand beschikbaar is voor de taken van voorzitter of secretaris 

(vergaderingen zijn in de avonduren). 

 

 

 



 

WAT LEVERT HET U OP?  

U werkt samen in een leuk en betrokken team. U doet bestuurlijke ervaring op en behartigt de 

belangen van de huurders van Wonen Wateringen. U kunt uzelf verder ontwikkelen, 

bijvoorbeeld door het volgen van cursussen en trainingen.    

 

HEEFT U BELANGSTELLING? WILT U MEER INFORMATIE?  

Neem dan contact op met Huurders Wonen Wateringen: hwwmailbox@googlegroups.com of 

06 52 31 16 60.    


